Concurso de Agremiações

Nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, acontece o Concurso de Agremiações Carnavalescas, a partir das 15h até às 2h da madrugada, na Avenida Nossa Senhora do Carmo (Pólo das Agremiações), Rua da Concórdia, Avenida do Forte e Pátio de Santa Cruz. . A Prefeitura do Recife monta uma estrutura completa com arquibancadas, camarotes e palanques para receber o público e comissão julgadora. 

Neste ano, 237 agremiações vão concorrer nas categorias Grupo Especial, Grupo 1, Grupo 2 e Aspirantes nos 4 pólos onde são realizadas as competições. Para isso, a Prefeitura do Recife repassa uma subvenção para que as agremiações possam se preparar para os desfiles. São 11 modalidades: Blocos de Pau e Corda, Clubes de Frevo, Clubes de Boneco (para essa modalidade não há a categoria Grupo 2), Troças, Maracatu Baque Solto, Maracatu Baque Virado, Caboclinhos, Tribos de Índios (para essa modalidade só há Grupo 1 e Aspirantes), Bois de Carnaval (não há categoria Grupo 2), Ursos (não há a categoria Grupo 2), e Escolas de Samba. 

A comissão julgadora, com 50 membros, é composta por historiadores, pesquisadores, arte-educadores, diretores de teatro, artistas populares e escritores. Os primeiros e segundos lugares do Grupo Especial das modalidades Blocos de Pau e Corda, Clubes de Frevo, Clubes de Bonecos, Troças Carnavalescas, Maracatus Baque Solto e Baque Virado, Caboclinhos e Escolas de Samba receberão R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente, enquanto Ursos e Bois serão premiados com R$ 5 mil (primeiros lugares) e R$ 2,5 mil 3 (segundos lugares). Os primeiros lugares do Grupo 1 receberão R$ 5 mil e os segundos R$ 2,5 mil, à exceção das modalidades Bois e Ursos cujos primeiros e segundos lugares serão premiados com R$ 2,5 mil e R$ 1.250,00 mil respectivamente. Os campeões do Grupo 2 recebem R$ 2 mil e os vice-campeões, R$ 1 mil. Os vencedores da categoria Aspirante não têm premiação. O resultado geral será divulgado no dia 26 de fevereiro.  

